
CIRCULAR 01/19 

Caros condóminos, 

Neste início de mês de agosto e com a época alta em andamento, vimos pela 

presente relembrar a todos as principais regras do condomínio e de utilização das 

piscinas. 

Agradecemos, que passem esta informação aos vossos familiares, hóspedes e 

amigos que frequentem a Herdade, para que tudo corra pelo melhor, como sempre. 

Boas Férias. 

O Condomínio, 



REGULAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 

VILA DAS LAGOAS 

Além das limitações que a lei impõe, os condóminos, arrendatários e usufrutuários não 

podem: 

a) Praticar quaisquer actos que prejudiquem, dificultem ou obstruam a utilização da 

restantes fracções e/ou das partes comuns; 

b) Modificar, quer por falta de reparação, quer por alterações exteriores, a linha 

arquitectónica do edifício, o seu arranjo estético e a sua segurança, 

nomeadamente instalando perfis de alumínio, corta-ventos, pára-sóis, aparelhos 

de ar condicionado exteriores, estendais, antenas, painéis solares ou outros 

aparelhos exteriores de natureza similar. Qualquer instalação depende da prévia 

autorização da Administração; 

c) Destinar a fracção ou as partes comuns do prédio para fins a que as mesmas não 

se destinem ou que sejam ofensivos dos bons costumes; 

d) Ocupar, por qualquer modo, as demais partes comuns do edifício, nomeadamente 

obstruir, ainda que temporariamente, com móveis, construções amovíveis ou não, 

caixas, cestos, vasos, canteiros ou com quaisquer outros objectos, as vias de 

acesso, as entradas, as escadas, os patamares, os corredores e rampas e demais 

zonas comuns, as quais se devem manter completamente desimpedidas em toda 

a sua extensão, excepto se devidamente autorizado pela Administração; 

e) Armazenar ou guardar, em qualquer local do edifício substâncias ou produtos que 

ponham em risco a segurança, a higiene e a saúde dos restantes condóminos ou 

utilizadores do empreendimento; 

f) Produzir ou emitir fumo, fuligens, vapores, cheiros, calor, bem como sons, ruídos, 

trepidações, vibrações ou quaisquer outros elementos semelhantes, que pela sua 

natureza, permanência ou intensidade, por uso inadequado, irregular ou não, 

possam por em causa o bem-estar, a saúde ou segurança dos restantes 

condóminos; 

g) Pendurar nas varandas e janelas objectos que não estejam devidamente 

resguardados de queda; secar ou sacudir roupas, tapetes e outros objectos na 

parte exterior do edifício fora das zonas de estendal que possam existir para o 



efeito ou colocar roupa e demais objectos que por qualquer forma seja visível pelo 

exterior ou pelos restantes condóminos; 

h) Deitar pelas janelas e varandas ou directamente no chão das áreas comuns do 

edifício quaisquer objectos (tais como papéis ou pontas de cigarro); 

i) Deitar o lixo fora das áreas destinadas exclusivamente a este fim; 

j) Abater ou danificar árvores ou vegetação existentes no logradouro afecto ao 

edifício ou espaços adjacentes; 

k) Possuir animais que, pelo seu número, características ou perigosidade, possam 

incomodar os restantes condóminos ou utentes do prédio ou colocar em risco a 

sua segurança; 

l) Circular com animais sem trela pelas áreas comuns do edifício; 

m) Permitir que os animais circulem nas áreas ajardinadas do edifício ou espaços 

adjacentes;  

n) Manter animais na varanda de modo a produzir algum dos inconvenientes 

referidos na alínea f) do presente artigo; 

o) Utilizar as partes comuns do edifício como local de recreio ou convívio de modo a 

incomodar a tranquilidade dos condóminos; 

p) Colocar ou afixar quaisquer papéis, anúncios ou documentos fora do local 

destinado pela Administração para esse fim, e em desacordo com este 

Regulamento, publicitando nomeadamente a venda, arrendamento ou 

disponibilidade da fracção; 

q) Permitir o acesso ao prédio de pessoas ou viaturas estranhas, bem como facultar 

a pessoas estranhas os códigos ou comandos de acesso; 

r) Permitir a utilização dos ascensores por menores de 10 (dez) anos de idade quando 

não acompanhados;  

s) Desrespeitar as decisões que tenham sido legalmente tomadas pela Administração 

e pela Assembleia de Condóminos. 

t) Utilizar os espaços de estacionamento que lhe tenham sido atribuídos como 

arrecadação ou depósito de quaisquer bens, devendo a colocação de qualquer 

móvel ou suporte para bicicletas ser previamente autorizada pela Administração. 



REGRAS DE UTILIZAÇÃO DAS PISCINAS E ESPAÇOS VERDES 

Informação: 

a. Piscinas não vigiadas.  

b. Favor tomar duche antes de entrar na piscina.  

c. Tenha sempre atenção às marcas de profundidade. 

d. Não entre calçado na água da piscina. 

e. Respeite o horário das piscinas: 9:00 às 20:00 

É proibido:  

a. A utilização de objetos de vidro na área da piscina; 

b. A utilização de objetos flutuadores à exceção de braçadeiras;  

c. Fazer uso da piscina sobre o efeito de álcool ou medicamentos; 

d. Circular de bicicleta no espaço para as espreguiçadeiras das piscinas;  

e. Trazer animais para as piscinas e espaços verdes;  

f. Jogar à bola nos espaços para as espreguiçadeiras e espaços verdes;  

g. Reservar espreguiçadeiras. 

Não nos responsabilizamos por quaisquer danos resultantes do incumprimento destas 

regras.  

Agradecemos que através dos telefones: 289 057 936 e 915 116 181 informe de 

quaisquer condições de segurança ou violações a estas regras. 

       O Condomínio 


